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NOTAT 

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til Ho-
vedstadens Beredskabs Dimensioneringsplan RBD 2017+ 

Hovedstadens Beredskab har d. 22. juli modtaget Beredskabsstyrel-
sens udtalelse over forslag til Hovedstadens beredskabs Dimensione-
ringsplan RBD2017+. Overordnet set mener Beredskabsstyrelsen, at 
planforslaget sikrer god overensstemmelse mellem Hovedstadens 
Beredskabs dækningsområdets risikoprofil og redningsberedskabets 
organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. 

Udtalelsen indeholder således kun tre mindre punkter, der giver an-
ledning til bemærkninger: 

Operativ ledelse 
Beredskabsstyrelsen efterlyser en evaluering af om hvorvidt Hoved-
stadens Beredskab kan overholde det fastlagte serviceniveau med den 
nye struktur for indsatsledervagten, der blev indført med den Risiko-
baserede Dimensionering for 2016.  
Hovedstadens Beredskab vil foretage en grundig evaluering af indsats-
lederstrukturen i slutningen af 2016 / primo 2017. Hovedstadens Be-
redskabs Operative Ledelse følger området nøje og sikrer at beredska-
bet løbende er dimensioneret til risikobilledet.  

CBRNE-hændelser 
I udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen gøres opmærksom på, at Kemisk 
Beredskab kan assistere ved indsatser i felten. 
Vedr. håndtering af CBRNE-hændelser er Hovedstadens Beredskab 
allerede i kontakt med Kemisk Beredskab i København, som vi har et 
godt samarbejde med. I RBD2017+ tænkes der primært på behovet for 
hurtig detektering, inden en indsats kan påbegyndes og ressourcerne 
fra Hedehusene eller Næstved når frem. 



 

Da Kemisk Beredskab kan være optaget af andre opgaver er det nødvendigt, at 
Hovedstadens Beredskab selv har detekteringsudstyr til sporing af bl.a. kemiske 
kampstoffer og radioaktivitet, således at indsatsen umiddelbart kan igangsættes, 
idet det ikke kan forsvares, at afvente en assistance fra Beredskabsstyrelsen i en 
hovedstad som København.  

Vandforsyning  
Beredskabsstyrelsen har efterspurt supplerende oplysninger om anvendelse af 
tankvogne i forbindelse med vandforsyning til brandslukning, i de områder hvor 
vandforsyning baseres på anvendelse af tankvogne.  

Hovedstadens Beredskab har på den baggrund redigeret RBD2017+ med svar på de 
spørgsmål som Beredskabsstyrelsen har efterspurgt.  

 
 


